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 ޖަލްސާ ވަނަ 22ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013އޭޕްރީލް  23 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:02 ނުހެނދު ފެށި ގަޑި:

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 9:10

 ގައި 9:30 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:32 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:05 :ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:02 ފެށި ގަޑި:

1F މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:ޖަލްސާ 

2
 ގައި 13:17

 ގައި 13:28 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

                                                 
 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބެހޭ ބިމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި -1

 .މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑިގެ މާއްދާއަކާގުޅިގެން މެންބަރަކު ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޖަލްސާ ބިލު ގެނައުމުގެ
ފައްެޓެވީ  ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީ. ދެން ޖަލްސާހުރި ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން،  ހަންއަމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް  -2

 ގަޑިއަށްވޯޓު

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  24

 ދުވަހުބުދަ 



 2 

 ގައި 13:48 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 10ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 32 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 47ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 58ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 

     

 މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި

 

ވާއިދުތަކަށް ގަގައިވާ  2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލް ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ފާސްކުރެއްވުންއިތުރުކުރެއްވުމަށް ވަނަ އަހަރު އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2014ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު 

<<< 

 މެރިޓައިމް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން"

 ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ޕްރޮޓޮކޯލް" ،އަދި"  1988 ނެވިގޭޝަން

 ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭން ގައި" 1988 ޝެލްފް ކޮންޓިނެންޓަލް ދަ އޮން ލޮކޭޓަޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ފިކްސްޑް އޮފް

 ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުންނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،މައްސަލަ

<<< 

 ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުންފާސްވުމުން،  ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ބިލު

<<< 

 79/31 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން،  މަޖިލީހުން ބިލ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުންމުޅި 
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  އިން 2013/1/22އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 9.1

 އަށް) ޤާނޫނު ބެހޭ ބިމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1 ނަންބަރު

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 10.1

 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން( 2009/9 ނަންބަރު

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ބަހުސް ބިލުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ގެ) ޤާނޫނު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޢާންމު( 2008/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު 12.1

 މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގައިވާ 2 އަދި 1 ޖަދުވަލް



 4 

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ގަވާއިދު ގޮތުން ގުޅޭ އިތުރުކުރުމާ

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ރިޕޯޓަށް ނިންމެވިގޮތުގެ

 އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން" 12.2

"  1988 ނެވިގޭޝަން މެރިޓައިމް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް

 އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ޕްރޮޓޮކޯލް" ،އަދި

 އޮން ލޮކޭޓަޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ފިކްސްޑް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް

 ދިވެހިރާއްޖޭން ގައި" 1988 ޝެލްފް ޓަލްކޮންޓިނެން ދަ

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ރިޕޯޓަށް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 12.3

 މަޖިލީހުން ބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.4

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/22އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 22  ްގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013އޭޕްރީލ

 އިޢުލާންކުރުން

 22  ްއާ  10:16ން ރޭގަނޑު  9:35ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޯމަ ވީ  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 8 ދެމެދު

  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  30އި ގަޑިއިރާ 6ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ 09:30 -2

 ޓީގައި ގަވާއިދު ކޮމި 09:30 -3

 ތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީން މުއައްސަސާ ގައި މިނިވަ 11:15 -4

 އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ޤަ 11:15 -5

 ގައުމީ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީ ގައި 11:15 -6

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ  12:30 -7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:30 -8

 ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ގައި މާލިއްޔަތު  14:00 -9
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 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 9.1

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  10 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 17ދައުރުގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  

 
 ިހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ  އެ ބިލުގައިވާ މައްދާއަކާގުޅިގެން ކޮށް،ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވަނ

ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާމެދު  ބެހޭނެންގެވި ނިޒާމާލަބީބް މެންބަރު އިލްޔާސް 

 މިނެޓަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި 15ރިޔާސަތުން 

 
  ްއަލުން  ބިލުންދަވަމުން، ރިޔާސަތުން އެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެއަލުނ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްފަހު 

  ދެންނެވި. 
 

  .ިއެހެންކަމުން، މި ބިލު ވަނީ މިހާރު އަނބުރާ ގެންދަވާފައ 

 
 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ނަންބަރު
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  10 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 17ދައުރުގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .3
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .4

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .5

 ންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެ .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .7

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .8

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ  1ކަނޑައެޅިފައިވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 2009/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 10.1

) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން(

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް
 

  ްވަނަ ދުވަސް 2ގެންދެވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .2

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު  .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .5

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .6

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .7

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .8

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ  .9

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .10
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 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .11

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު .12

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު (ދެވަނަ ފުރުޞަތު)

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވައިކަރަދޫ .13

 

  ،ީމި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންވާތ .

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ އަދި 

 ހުބަސް ވިދާޅުވެފައެއްނުވޭފަ

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ނަންބަރު
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މުޙަންމަދު ނަޝީދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  .1

 

  .ިއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންވާތީ، މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވ

އަދި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ 

 ފަހުބަސް ވިދާޅުވެފައެއްނުވޭ

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ގައިވާ 2 އަދި 1 ޖަދުވަލް ގެ) ޤާނޫނު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޢާންމު( 2008/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު 12.1

 ކޮމިޓީން ގަވާއިދު ގޮތުން ގުޅޭ އިތުރުކުރުމާ މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ރިޕޯޓަށް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
 

o  ު2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލް ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ގަގައިވާ 

 ޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ނިންމެވިގޮތުގެ ރި އިދިރާސާކުރައްވަ
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

 ްޢާންމު ( 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމުނ

ވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަގައިވާ  2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލް ) ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ވަނަ އަހަރު އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިގެން  2014 މުއްދަތު

 ދިޔައިކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

 
 

 އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން" 12.2

 އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ޕްރޮޓޮކޯލް" ،އަދި"  1988 ނެވިގޭޝަން މެރިޓައިމް

 ޓަލްކޮންޓިނެން ދަ އޮން ލޮކޭޓަޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ފިކްސްޑް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭން ގައި" 1988 ޝެލްފް

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ރިޕޯޓަށް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި
 

o 12.2- " ްކޮންވެންޝަން ފޮރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް އެގެއިންސްޓ

ޕްރޮޓޮކޯލް ފޮރ ދަ "އަދި، "  1988ދަ ސޭފްޓީ އޮފް މެރިޓައިމް ނެވިގޭޝަން 

ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް އެގެއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮފް ފިކްސްޑް 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭން " 1988ޕްލެޓްފޯމްސް ލޮކޭޓަޑް އޮން ދަ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް 

 ؛ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ،
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 

 
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 12.3

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 

o  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 47 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 ންމެންބަރު 04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

 ިމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވ 
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.4

 އެއްސެވުން
 

o 10.1-  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ( 2009/9

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 12 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 42 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާހެއްނުވި* 
 

o 9.2-  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

އިޞްލާޙު  އަށް) އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ( 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ގެނައުމުގެ ބިލުު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 25 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި މުޅި މަޖިލީހުގެމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށ 
 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ޖަލްސާގެމިއަދުގ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 

______________________ 


